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SELECCIONADOS TORNEIO ATLETA COMPLETO NACIONAL 
 

Tendo em consideração os resultados obtidos no Torneio Atleta Completo Regional, no 

Torneio Atleta Completo da Zona Norte e consoante as restrições a que o Departamento 

Técnico se viu sujeito para elaborar esta Selecção, os atletas que se deslocarão ao 

Torneio Atleta Completo Nacional para representar a A. A, Braga, a realizar durante os 

dias 3 e 4 de Maio, em Lisboa, são os seguintes: 

 

Infantis: 

- Maria Gil (EP Gonçalo Sampaio) 

- Rafael Vilas Boas (SC Braga) 

 

Iniciados: 

- Vanessa Araújo (SC Braga) 

- Iuri Costa (EP Gonçalo Sampaio) 

 

Juvenis: 

-  

- Rui Pereira (SC Braga) 

 

A Selecção iniciará a viagem a partir do Estádio 1º de Maio, no dia 2 de Maio (sexta-

feira) pelas 19 horas e será acompanhada pelo Prof. Miguel Caldas (DTR) e Prof. 

Emanuel Brandão (EP Gonçalo Sampaio). 

Todos os atletas deverão levar consigo o equipamento da A. A. Braga, com o qual irão 

competir nas provas do Torneio Atleta Completo Nacional. 

A estadia será efectuada na Residencial Luena (213 558 246) em Lisboa.  

O regresso está agendado para o dia 4 de Maio com a chegada a Braga prevista para as 

19 horas. 

 

A simultaneidade da fase regional Norte do Desporto Escolar com o Torneio Atleta 

Completo Nacional,  (não sendo este o primeiro ano em que este problema nos surge) 
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obriga a que os atletas façam uma escolha entre as duas competições. Infelizmente para 

nós, a “menor” competitividade do Desporto Escolar e a oferta de uma eventual 

presença nos Jogos da FISEC, fazem com que frequentemente os nossos melhores 

atletas optem pela vertente Escolar em detrimento de uma prova combinada (Torneio 

Atleta Completo) de que nenhum atleta é “especialista”. Mais uma vez, esta época o 

mesmo problema nos surgiu, provocando alterações bastante significativas na selecção 

que se apresentará na final nacional do Torneio, levando inclusive a que não fosse 

possível seleccionar qualquer atleta na escalão de Juvenis Femininos. 


